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كه در مراحل ابتدائي  گيرد ها و مالكيت صنعتي انجام مي ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره كل ثبت شركت در حال حاضر

 و از طريــق اينترنتــي توره صــپروســه ثبــت را بــ تــوان مــي اختراعــي متــون و الزم مــدارك تســليم و اظهارنامــه ثبــت شــامل

ثبت را  انجام داد و با دريافت كد و رمز مربوطه جريان  )http://iripo.ssaa.ir (صنعتي مالكيت  كل اداره سايت

اخذ و تاييـد برخـي از نامـه هـا و در      پيگيري نمود ولي در برخي از مراحل (صدور ابالغيه جهت مراجعه حضوري) و همچنين

اداره بـه   ريحضـو  و كپي مدارك براي صدور سند اختـراع بايـد   نهائي شدن ثبت جهت تشكيل پرونده و ارائه اصلصورت 

، نبش كوچه ميرزا تقاطع خيابان بهشتي به نرسيده  فراهاني، مقام قائم ميدان هفت تير، خيابان تهران، در واقع   ثبت اختراعات

 .مراجعه شود 212حسيني، پالك 

 : ثبت اختراع برايمدارك الزم  

 و هـا  شركت ثبت كل اداره آن الين به اداره ثبت اختراع كه زيرمجموعه  بايد مدارك زير تكميل و به طور ثبت اختراع براي

  :گردد تحويل است صنعتي مالكيت

 : ثبت اختراع اظهارنامه -الف

مبادرت بـه تكميـل آن در    يا نماينده قانوني ويشامل فرمهائي است كه متقاضي ثبت اختراع  اختراع ثبت اظهارنامـه اينترنتي 

اختراع، نماينده قانوني، دريافت كننده ابالغها، مخترع و  نمايد. مشخصات مالك سايت مربوطه و در قسمت ثبت اظهارنامه مي

قيد  هصورت مرحله به مرحله در فرمهاي اظهارنامه ادعاي حق تقدم و مشخصات فيش بانكي بايد ب همچنين مشخصات اختراع،

مختـرع و   ، وكيـل قـانوني و  (مانند شناسنامه و كارت ملي)شود و سپس كليه مدارك شناسائي و هويتي مربوط به مالك اختراع

 پيوسـت  ) بـه اظهارنامـه اينترنتـي   اختـراع  نقشه و نامهبرگه وكالتنامه و فيش بانكي به همراه متون اختراعي (شامل: توصيف، ادعا

 .گردد

 :اختراع و توصيف شرح -ب

اختراع به طور  هاي ادعايي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه اختراع مورد ادعاي

 . واضح بيان گردد

 : هاي اختراع نقشه -ج

 .شامل گردد اختراع ادعا شده بستگي دارد، لذا مي تواند نقشه، نمودار و يا فرمولهاي مربوطه را اين مورد به نوع

  :اختراع انامهادع -د

 راهنماي ثبت اختراع



ميزان حمايت ناشي از  كنـد و چه مزايايـي دارد و اطالعاتـي كـه حل عملي چه مشكلي را حـل مـي ارائه راه اينكه اختراع با

  . حق ثبت را مشخص نمايد

تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور  به صورت آگهي اختراعثبت  مراتب ،اختراع در صورت قبول �

يك نسخه از روزنامه بـه اداره مالكيـت صـنعتي     ،درج در روزنامه رسمي گردد. پس از تحويل متقاضي يا وكيل او مي

ضـميمه و   اعثبت اختراع به وسيله اداره مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختر ارائه و گواهينامه

مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل  ها و كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر اداره كل ثبت شركت  قيطان

 .شود قانوني او مي

 گـردد. در ايـن صـورت متقاضـي يـا      اخطار اداري به متقاضي يا وكيل قانوني او ابالغ مي ،در صورت رد اختراع �

دادخواسـت و شـكايت از    روز از تاريخ ابالغ رد اظهارنامه نسـبت بـه تقـديم    10 مدت تواند ظرف وكيل قانوني او مي

روز  10مدت  ظرفتهران اقدام نمايد. چنانچه  صالح قضايي مستقر در تصميم اداره كل مالكيت صنعتي به مراجع ذي

صـالح   دعـا در مراجـع ذي  نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ا از تاريخ ابالغ تصميم اداره مالكيت صنعتي

 . بود قضايي مسموع نخواهد

 

تواند از سوي وكيل مخترع تقاضا شود. در اين  مي ، الزم نيست خود مخترع اقدام نمايد. مراحل الزمثبت اختراع براي �

 پرونـده  تشكيل مرحله در و ثبت پروسه خاتمه در آن اصل و اظهارنامه پيوست گردد به صورت بايد وكالتنامه قانوني

 .اداره تسليم گردد به

ثبـت   خواهد بود كه بايـد صـراحتاً در ورقـه    سال 20نهايتاً مخترع  به تقاضاي ثبت اختراع اعتبار ورقه ايران مدتدر  �

ساله متداول مي باشد كه به صورت ساليانه از شروع سال  20مدت اعتبار  قيد شود . در حال حاضر درخواست اختراع

 .آن پرداخت و تمديد مي گردد اول هزينه هاي

 

 : اختراعسازي  و تجاري تكميل اختراع از درخواست حمايت �

هـاي   بـه پـارك   سازي اختراع مستقيماً توان مستقيماً به مراكز رشد و براي تجاري از تكميل اختراع مي براي درخواست حمايت

آماده راهنمـايي   ،كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري اي و اداره فناوري مراجعه كرد. عالوه بر موارد فوق، كليه مراجع منطقه

 هسـتند. نشـاني،   كننده از نوآوران هاي حمايت زمانهاي فناوري و ديگر نهادها و سا پارك و معرفي متقاضيان به مراكز رشد و

 . نوآوران و ارزشيابي فناوري دريافت كرد توان از اداره كل امور هاي فناوري را مي تلفن و نمابر كليه مراكز رشد و پارك

  


